
Martin Mnich - Mystic bike 
 
Adresa: Plumlovská 32, 796 01 Prostějov 
Telefon: 582 337 697 
Email: mysticbike@seznam.cz 
Web: http://www.mysticbike.cz 
 
Popis činnosti:  
Specializovaná prodejna značek GT Bicycles a Merida. Provádíme servis a přestavbu nových 
kol. Možnost nákupu na splátky. 
 
Slevy:  
10% na servis 
5% na zboží 
 

 

Penzion U Zlatého muflona 
 
Adresa: Dolní Žleb 941, 785 01 Šternberk 
Telefon: 585 002 665, 608 714 248 
Email: snaselrobert@seznam.cz 
Web: http://www.zlatymuflon.cz 
 
Popis činnosti:  
Rodinný penzion ve šternberských lesích, domácí kuchyně, zaměřená na zvěřinu, ryby a 
netradiční masa. 
 
Slevy:  
10% na ubytování a stravování v penzionu 
 

 

www.kvalitnidarky.cz  
 
Adresa: http://www.kvalitnidarky.cz 
Telefon: 777 163 855 
Email: obchod@kvalitnidarky.cz 
 
Popis činnosti:  
Internetový obchod s originálním dárkovým zbožím pro jakoukoliv příležitost. Tipy na dárky 
pro vaše blízké. 
 
Slevy:  
5% na veškerý sortiment. Podmínkou je uvedení kódu RODPAS+číslo pasu (např. 
RODPAS1063425) do poznámky v objednávce 
 
 
www.masky-karneval.cz 
 
Adresa: http://www.masky-karneval.cz 



Telefon: 777 163 855 
Email: obchod@kvalitnidarky.cz 
 
Popis činnosti:  
E-shop s širokou nabídkou karnevalových a maškarních kostýmů a masek. 
 
Slevy:  
5% na veškerý sortiment. Podmínkou je uvedení kódu RODPAS+číslo pasu (např. 
RODPAS1063524) do poznámky v objednávce 
 
 
Trattoria v.o.s. - Penzion – Restaurace 
 
Adresa: Huzová 296, 793 51 Huzová 
Telefon: 554 275 055 
Email: penzion@penziontrattoria.cz 
Web: http://www.penziontrattoria.cz 
 
Popis činnosti:  
Penzion s vinným sklepem a restaurací leží v podhůří Jeseníků, v lesnatém prostředí 
přírodního parku Sovinecko. Svým vybavením je předurčen pro aktivní i relaxační dovolenou 
rodičů s dětmi, školy v přírodě, pořádání jazykových kurzů, seminářů, školení a výjezdních 
zasedání malých firem. 
 
Slevy:  
15% na ubytování v rozmezí 8 a více nocí 
10% na ubytování v rozmezí 2-7 nocí 
 
 
Apartmán Panorama Jeseník 
 
Adresa: Slezská 536, 790 01 Jeseník 
Telefon: 774 115 111 
Email: info@apartmanpanorama.com 
Web: http://www.apartmanpanorama.com 
 
Popis činnosti:  
Apartmá Panorama Jesník. Luxusní celoroční ubytování za příznivé ceny. Podkrovní horský 
apartmán. Kuchyně, LCD, domácí kino, DVD, WiFi internet, krb, sauna, squash, chráněné 
parkoviště, kolárna, lyžárna. 
 
Slevy:  
10% na týdenní pobyt 
 

 

Marie Kampová – penzion 
 
Adresa: Stříbrnice 4, 788 32 Staré Město 
Telefon: 731 109 292 
Email: marie.kampova@seznam.cz 



Web: http://www.ukampu.vrchniprchni.cz 
 
Popis činnosti:  
Příjemný penzion rodinného typu v malebné přírodě podhůří Kralického Sněžníku, domácí 
kuchyně. Součástí penzionu občerstvení s výčepem. Možnost zakoupit základní potraviny. 
Společenská místnost s krbem k dispozici. 
 
Slevy:  
20% ubytování pro děti do 15 let 
 

 

Kanadský srub - Jeseníky (14 osob) 
 
Adresa: Stříbrnice 42, 788 32 Staré Město 
Telefon: 608 828 900 
Email: bretaspacek@tiscali.cz 
Web: http://www.chaty.spacek.sweb.cz 
 
Slevy:  
10% na všechny děti do 15 let na měsíc březen - červen a září – listopad 
 
 
Rekreační chalupa - Jeseníky podhůří (18 osob) 
 
Adresa: Nedvězí 82, 789 74 Kamenná 
Telefon: 608 828 900 
Email: bretaspacek@tiscali.cz 
Web: http://www.chaty.spacek.sweb.cz 
 
Slevy:  
10% na všechny děti do 15 let na měsíc březen - červen a září - listopad 
 

 

Rekreační chata - Vranovská přehrada (2x10 osob) 
 
Adresa: Bítov 90, 671 10 Bítov 
Telefon: 608 828 900 
Email: bretaspacek@tiscali.cz 
Web: http://www.chaty.spacek.sweb.cz 

 
Slevy:  
10% na všechny děti do 15 let na měsíc březen - červen a září - listopad 
  
   
Rekreační chata - Vranovská přehrada (2x8 osob) 
 
Adresa: Bítov 125, 671 10 Bítov 
Telefon: 608828900 
Email: bretaspacek@tiscali.cz 



Web: http://www.chaty.spacek.sweb.cz 
 
Slevy:  
10% na všechny děti do 15 let na měsíc březen - červen a září - listopad 
 

 

Penzion Národní dům 
 
Adresa: náměstí Osvobození 71, 788 32 Staré Město 
Telefon: 583 239 170, 606 320 594  
Email: narodnidum@seznam.cz 
Web: http://www.ceskehory.cz/narodnidum 
 
Popis činnosti:  
Penzion s restaurací se nachází na malebném náměstí ve St. Městě. Poskytne ubytování 50 
lůžek. Restaurace funguje po celý den s možností celodenního stravování. Menu od 55,- Kč. 
 
Slevy:  
10% na ubytování a služby s tím spojené 
 

 

Vinárna Goldek 
 
Adresa: Školní 75, 788 32 Staré Město 
Telefon: 775 63 00 72 
Email: MartinaHalamkova@seznam.cz 
 
Popis činnosti:  
Klasická restaurace s výběrem českých jídel, minutek, pizza, burgery, jakostní odrůdová vína, 
zákusky, zmrzlina. 
 
Slevy:  
10% na jídlo (sleva se nevztahuje na polední menu) 
 

 

MC Jídlo - fast food 
 
Adresa: Starobranská 13 (naproti Úřadu práce), 787 01 Šumperk 
Telefon: 603 593 824 
Email: barclubnakovarne@seznam.cz 
 
Popis činnosti:  
Hranolky, hamburgry, kukuřice atd. 
 
Slevy:  
10% na rychlé občerstvení 
  
   



MC Jídlo - fast food 
 
Adresa: Hlavní třída 8, 787 01 Šumperk 
Telefon: 603 593 824 
Email: barclubnakovarne@seznam.cz 
 
Popis činnosti:  
Hranolky, hamburgry, kukuřice atd. Umístěno na pěší zóně naproti Divadlu. 
 
Slevy:  
10% na rychlé občerstvení 
 

 

Rekreační středisko Krupá 
 
Adresa: Kladská 50, 788 32 Staré Město 
Telefon: 583 239 138, 602 574 649 
Email: malachovsky.jan@tiscali.cz 
Web: http://www.rskrupa.cz 
 
Popis činnosti:  
Rekreační středisko Krupá nabízí pobyty zejména pro rodinnou rekreaci, silvestrovské 
pobyty, letní a zimní turistiku, školy v přírodě, školní výlety, jazykové tábory, lyžařské kurzy, 
sportovní soustředění, dětské letní tábory, ozdravné pobyty apod. 
K dispozici: vyhřívaný venkovní bazén, travnaté fotbalové hřiště, volejbalové hřiště, stolní 
tenis, horská kola, přírodní ohniště, lávový gril, společenské místnosti s TV/SAT, videem a 
přehrávači, klubovna, půjčovna sportovního vybavení a potřeb, 3 tenisové kurty (50 m), 
hlídané parkoviště pro auta a autobusy. 
 
Slevy:  
5% na pobytové ceny (ubytování + strava) 
 

 

Zemědělský skanzen "U Havlíčků" 
 
Adresa: U Lávky 34, 788 13 Rapotín 
Telefon: 583 216 197, 603 870 921 
Email: skanzenmuzeum-rapotin@seznam.cz 
Web: http://www.skanzen-rapotin.cz 
 
Popis činnosti:  
Náš areál - komplex ZŠ se buduje z vyhořelé a silně zdevastované zemědělské usedlosti 
(jehož bývalé stavby se postupně zpřístupňují) jako zemědělský skanzen za záchranu rázu 
venkova, fauny a flóry podhoří Jeseníků. Naším cílem je zachránit bohaté kulturní tradice 
regionu a identitu českého návodu a navázat na ně! Hlavním záměrem nadšenců je záchrana 
umu a rukodělné práce našich předků pro další generace. 
 
Slevy:  
100% na vstupné pro děti do 6 let  
 



  
Zemědělský skanzen "U Havlíčků" - D ětský zábavný koutek 
 
Adresa: U Lávky 34, 788 13 Rapotín 
Telefon: 603 870 921, 583 216 197 
Email: skanzenmuzeum-rapotin@seznam.cz 
Web: http://www.skanzen-rapotin.cz 
 
Popis činnosti:  
Různé atrakce do věku dětí 6 let, venkovní posezení s ohništěm, kde si každý může ohřát svou 
turistickou specialitku. 
 
Slevy:  
100% na vstupné pro děti do 6 let 
 
   
Zemědělský skanzen "U Havlíčků" - Veteran muzeum 
 
Adresa: U lávky 34, 788 13 Rapotín 
Telefon: 603 870 921, 583 216 197 
Email: skanzenmuzeum-rapotin@seznam.cz 
Web: http://www.skanzen-rapotin.cz 
 
Popis činnosti:  
Ve Veteran muzeu vystavujeme tyto exponáty: hračky, pohyblivé figuríny v životní velikosti, 
řezbářská lidová tvořivost, dětské kočárky, pračky, kamna, hodiny, kola, motokola, 
motocykly, motorové tříkolky, automobily osobní, nákladní i speciální, koňské vozy, drožky, 
parní stroje, stacionární motory, traktory, zemědělskou, požární a vojenskou techniku 
veškerého provedení od minulosti po současnost. Kuriozity všeho druhu! Veškeré exponáty 
jsou funkční, s možností zapůjčení pro různé společenské a propagační příležitosti. 
 
Slevy:  
100% na vstupné pro děti do 6 let 
 
 
Zemědělský skanzen "U Havlíčků" – Zoopark 
 
Adresa: U Lávky 34, 788 13 Rapotín 
Telefon: 603 870 921, 583 216 197 
Email: skanzenmuzeum-rapotin@seznam.cz 
Web: http://www.skanzen-rapotin.cz 
 
Popis činnosti:  
V Zooparku lze shlédnout tato zvířátka: opice, pštrosy, lamy, velbloudy, osly, koně, africké 
kozy, ovce, domácí a vodní drůbež, pávy, čápy bílé, jihoamerické krocany exoty, labutě, husy, 
holoubky, kachničky, křepelky, bažanty, srnčí, veverky a další. Možnost svezení na koni a 
oslících pro celou rodinu. Areál Zooparku má tyto části: lesopark - miniarboretum, Zookoutek 
s volně vypuštěnými zvířaty - minisafari. 



Slevy:  
100% sleva na vstupné pro děti do 6 let 
 

 

T-Tomi - kojenecký textil 
 
Adresa: http://www.t-tomi.cz 
Telefon: 777 057 297 
Email: t-tomi@t-tomi.cz 
 
Popis činnosti:  
Náš e-shop  je zaměřen na kojenecký textil. Najdete u nás body, overaly, bryndáky a mnoho 
dalšího ve velikostech 0-24 měsíců a v různých barvách a provedeních 
 
Slevy:  
10% na veškerý nabízený sortiment v e-shopu 
 

 

Autokemp HSTS Šternberk 
 
Adresa: Dolní Žleb 2416/26, P.O.BOX 86, 785 01 Šternberk 
Telefon: 603 455485 
Email: info@campsternberk.cz 
Web: http://www.campsternberk.cz 
 
Popis činnosti:  
Kemp se nachází v oboustranně lesnatém údolí říčky "Sitka", na úpatí Nízkého Jeseníku v 
rekreační zóně města Šternberk. Ubytování v chatkách, vlastních stanech či karavanech. 
Možnost turistických vycházek pro okolí, výlety po značených cyklotrasách. Návštěva 
místních pamětihodností. 
 
Slevy:  
10% na ubytování - dvě a více nocí 
 


